výdej a užívání el. platebních prostředků. Držitel prohlašuje, že se s Obchodními
podmínkami pro vydávání a užívání el. platebních prostředků seznámil.

Žádost/Smlouva o vydání a užívání elektronického peněžního prostředku
(k bezhotovostní platbě na linkách ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.)
1.Smluvní strany
Vydavatel:



ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., U Nádraží 694, 377 14 Jindřichův Hradec, IČO 60071109
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích odd. B, vložka 615.



Žadatel/držitel:
Jméno: …………………………..……………… Příjmení: ………………..………………………… Titul: …………………………
Datum narození: ……………………………………………… Telefon: ………………………………………………………………

Platnost této smlouvy končí zrušením evidence držitele karty v databázi zablokováním
karty (při ztrátě nebo zničení), vyplacením zůstatku elektronických peněz převodem na
novou kartu a výpovědí smlouvy. Částka 100 Kč jako cena el.peněženky je nevratná.

Držitel bere na vědomí Smluvní přepravní podmínky a Tarif pro úhradu jízdného a
dovozného.
5. Informace o zpracování osobních údajů držitele elektronického peněžního prostředku
Totožnost a kontaktní údaje správce: ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., U Nádraží 694, 377 14 Jindřichův
Hradec, tel.: 384 371 911, IČO 60071109 DIČ CZ699000360

Bydliště: Obec: …………………………………………………Ulice: ……………..……………………………. PSČ: ………………

Kontaktní e-mail pro informace, dotazy ke zpracování osobních údajů a uplatňování práv subjektů
údajů: ochranaou@icomtransport.cz

Zákonný zástupce dítěte do 15 let:

Účely zpracování a právní základ zpracování:

Jméno: …………………………..……………… Příjmení: …………………..………..…………….. Titul: …………………………
Datum narození: ………………………… Telefon: …………………………. E-mail: ……………………………………………..

Zatrhněte požadovaný druh karty:
Peněženka Občanská Žákovská Studentská Seniorská Seniorská 65+ Rodičovská
(MHD)
(MDH)
(MHD)
(MHD)
(MHD)
(MHD)
Nutný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), u karet MHD bude foto pořízeno elektronicky v místě
vydání karty. Životnost karty je 6 let od jejího vydání.
Žákovská – nutný rodný list dítěte, příp. již vystavená průkazka na slevu (modrá)
Studentská – občanský průkaz + potvrzení o studiu
Seniorská – občanský průkaz + doklad o pobírání důchodu
Seniorská 65+ - občanský průkaz
Rodičovská – potvrzení o přiznání rodičovského příspěvku

Počáteční vklad peněženky: ……………………………Kč (min. 100 Kč, max. 1000 Kč.)
Období nabití karty (MHD): ……………………………….. (měsíc, čtvrtletí, rok)
2. Úvodní ustanovení
Smluvní vztah mezi vydavatelem a držitelem vzniká okamžikem vydání elektronických peněz.
Vyplněný formulář se po podpisu obou stran mění ze Žádosti ve Smlouvu o vydání a užívání el.
peněžního prostředku.
3. Předmět žádosti/smlouvy:
Žádám o prodej elektronického peněžního prostředku (dále jen “el.peněženka”) pro úhradu jízdného a
dovozného u společnosti ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
Nebude-li elektronická peněženka vystavena ihned, bude připravena k vyzvednutí do 5 pracovních
dnů od podání žádosti v kanceláři společnosti ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.
4. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy o vydání a užívání el. peněženky se řídí zákonem č.
370/2017 Sb., zákon o platebním styku v platném znění a Obchodními podmínkami pro

Osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště, datum narození, e-mail, telefon, zákonný zástupce, datum
narození, telefon, e-mail ( u dětí do 15 let), typ karty, datum vydání karty, identifikační číslo klienta,
číslo karty, údaje o provedené transakci, údaje o provedení přepravě
Účely zpracování: výdej a provozování elektronické platební karty, evidence smluv s držiteli vydaných
karet. Všechny zmíněné osobní údaje jsou nutné pro vytvoření smlouvy o vydání a užívání
elektronického platebního prostředku a jejich neposkytnutí znemožňuje vznik takového smluvního
vztahu.
Právní základ zpracování: plnění právní povinnosti, plnění smlouvy
Příjemci / kategorie příjemců: objednatel dopravy (typ karty, datum vydání karty, údaje o provedené
transakci, údaje o provedené přepravě), clearingové centrum, smluvní přepravci (číslo karty, datum
vydání karty, údaje o provedené transakci, údaje o provedené přepravě)
Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány: po dobu trvání smluvního vztahu (po dobu
provozování a používání platební karty) + 5 let ode dne, kdy tyto dokumenty nebo záznamy vznikly,
tzn. od posledního použití karty dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, §31 odst. (1)
Práva subjektu údajů:

Požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, vznášení námitky proti zpracování

Právo na přenositelnost osobních údajů

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
V rámci zpracování nedochází k automatickému rozhodování, ani profilování.
Možnost anonymity je zajištěna prostřednictvím poskytování alternativy platby jízdného v hotovosti
nebo anonymního předprodeje.
Zpracování probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Radu (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“).
V ………………….. dne: ………………………… Podpis žadatele/zák. zástupce …….......................................
Podpis zástupce ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o. ……………………………………………….
Kartu převzal dne:…………………………. Podpis žadatele/zák. zástupce ……………………………………………

